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Inledning 
 

Tävlingsreglemente för Marschdrill ska läsas ihop med Tekniskt Reglemente samt övriga 
regler och reglementen, t.ex. Checklista för arrangör. 

 
I händelse av motsägelser mellan olika regelsamlingar gäller i första hand Tekniskt 
Reglemente och därefter övriga regler och reglementen. 

 

Beslutande organ för Tävlingsreglemente för Marschdrill samt Tekniskt Reglemente är 
SG. 

 

Helsingborg september 2022 
  
SVENSKA DRILLKOMMITTÈN 

 
Amelie Nilsson 
Ordförande 
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Förkortningar 
 

SvGF Svenska Gymnastikförbundet TEK Tekniskt Reglemente 

SG SvGF Drillkommitténs Styrgrupp TÄV Tävlingsreglemente 

RF Riksidrottsförbundet OS Olympiska Spel 

WBTF World Baton Twirling Federation VM Världsmästerskap 

IBTF International Baton Twirling Federation EM Europamästerskap 

TG Teknisk Grupp EC European Cup 

KUB Kurs och utbildningsgrupp IC International Cup 

TÄG Tävlingsgruppen SM Svenska Mästerskap 

MG Marschgruppen EBU European Broadcasting Union 

SVT Sveriges Television   

 
 

Definitioner 
  

Internationell tävling - tävling med deltagande föreningar och/eller förbund från 
mer än ett (1) land 

Nationell tävling - rikstävling eller inbjudningstävling med deltagare från 
Sverige (exempelvis en förening som inbjuder föreningar 
i landet till tävling) 

Föreningstävling - tävling som arrangeras av en förening ansluten till 
SvGF med ett begränsat antal inbjudna 
föreningar 
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Sektion 1 – Allmänna bestämmelser 

 

1. Tävlingsarrangemang (Deltagare) 

1.1 Deltagande 
 Medlemskap: Se tekniskt reglemente 

 
1.1.1 Anmälan: Varje förening anmäler sin drilltrupp samt vilken valbar marsch man 

valt till momentet konsertformation. I den kompletterande anmälan anmäler 
drilltruppen om man har en egen orkester. I annat fall finns arrangörens orkester 
att tillgå. 

 
1.1.2 Varje anmäld trupp deltar i ett paradmoment och ett konsertformationsmoment. 

 

1.1.3 Tamburmajor är ej tillåtet framför drilltrupp. 
 

1.1.4 Det är enbart tillåtet att delta i en trupp och representera en förening. 

 

2. Tävlingsarrangemang (Arrangör) 

2.1 Genomförande 

2.1.1 Ekonomi 
Arrangören är helt ansvarig för ekonomin i samband med alla tävlingar. 

 

Startavgifter 
Tävling Trupp 
SM 1700: - 
Nationell 1500: - 

 
2.1.2 Kontroll av deltagarnas klädsel/skor/stav sker innan avmarsch av bisittarna. Det 

är deltagande förenings ledares ansvar att utövarna kommer till klädkontrollen. 
De eventuella påpekande man får i kontrollen ska åtgärdas innan start. Tävlande 
som tävlar med icke godkänd klädsel och/eller stav diskvalificeras. Vid eventuell 
strykning av start, ska ledaren informera om detta vid klädkontrollen. 

 

2.1.3 Tävlingen genomförs med ett minimum på fyra tävlande drilltrupper. En klass 
genomförs med ett minimum på två tävlande drilltrupper. Arrangören har rätt att 
ställa in tävlingen om detta inte är uppfyllt. 
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2.1.4 Poängredovisning 
De tävlandes poängsiffra läses upp löpande under tävlingens gång. 

 
De poäng som kontinuerligt läses upp under en tävling skall vara: 
Grundpoäng och eventuella avdrag följt av den preliminära slutpoängen. 

 

På prisutdelningen läses enbart slutsumma upp för plats 1-3 
 

2.1.5 Priser och resultat 
Guld-, silver- och bronsmedaljer alternativt pokaler delas ut. 

 
Slutpoäng kan publiceras på sociala medier samt på tävlingens hemsida direkt 
efter avslutad prisutdelning. 

 
På svenska mästerskapen kan endast en vinnare i varje klass koras. 

 
2.1.6 Prisutdelare: 

Vid föreningstävling: 
1:a plats: Arrangerande föreningsrepresentant eller kommittérepresentant 
2:a plats: Arrangerande föreningsrepresentant eller kommittérepresentant 
3:e plats: Arrangerande föreningsrepresentant eller kommittérepresentant 
Övriga: Eventuella sponsorer eller lämpliga kommittérepresentant 

 
Vid nationell- eller internationell tävling (SM och Kval) 
1:a plats: Kommittérepresentant 
2:a plats: Arrangerande föreningsrepresentant eller kommittérepresentant 
3:e plats: Arrangerande föreningsrepresentant eller kommittérepresentant 
 Övriga: Eventuella sponsorer eller lämpliga kommittérepresentant 

 

2.2 Svenska mästerskapen och kvaltävlingar 

2.2.1 Svenska mästerskapen arrangeras av SvGF i samarbete med medlemsförening 
i syfte att utse svenska mästare i åldersklasserna junior och senior. 

 
2.2.2 Det krävs minst två starter i en klass för att klassen ska genomföras. 

 
2.2.3 En eventuell kvaltävling arrangeras av en förening efter överenskommelse med 

SG. 
 

2.2.4 Eden för utövare skall läsas av en utövare vid invigning av SM, arrangören utser 
vem/vilka som ska läsa den. 

 

”Vi utövare lovar att vi kommer att tävla med hängivenhet och i sann sportslig 
anda. Vi lovar att komma överens och respektera varandra. Vårt uppförande ska 
betraktas som hederligt och ärligt och bör uppfattas som en tydlig förebild för 
dem som iakttar och följer oss. Vi kommer att uppföra oss korrekt när vi tränar 
och tävlar. Dagens tävling ska sammanföra ett långvarigt, och ärligt kamratskap 
bland alla unga människor i världen.” 
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2.2.5 Eden för domare ska läsas av en domare vid invigningen av SM, domarteamet 

utser vem som ska läsa. 
 

”Vi domare lovar att plikttroget och opartiskt döma dagens tävling. Vårt 
uppförande ska betraktas som hederligt och ärligt och bör uppfattas som ett 
tydligt exempel för dem som iakttar och följer oss.” 



 

 

Sektion 2 – Tävlingsregler 

 
1. Allmänna regler 

1.1 Klasser 

1.1.1 Junior- och seniortrupp består av 6-16 tävlande deltagare. 

 
1.2 Åldersindelning 

1.2.1 Junior: 8-13 år 
 

1.2.2 Senior: 14 år – 
 

Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår 
vederbörande uppnår stipulerad ålder. 

 

1.3 Klass/Ålder/Start 

1.3.1 Trupp: Snittåldern på deltagarna i truppen avgör vilken klass de tävlar i. Endast 
de som skall tävla räknas med. Lägg ihop alla truppens medlemmars ålder (vad 
de fyller/har fyllt det år tävlingen genomförs) och dela på antalet medlemmar = 
snittåldern* 
Blankett SG-104b ”Startande i Trupp” skall lämnas in vid klädkontrollen där 
snittåldern på tävlande trupp vidimeras. Detta är ansvarig ledares skyldighet. 

 

Junior: 8-13,0 Senior: 13,1- 

 

1.4 Tider 
 

1.4.1 Tävlingsprogrammens längd skall vara följande: 
 

1.4.2 Paradmoment: 3.00 min bedöms 
 

1.4.3 Konsertformationsmoment: 2.50-3.10 min 
 

1.4.4 Allt som utförs efter musikens slut räknas inte med i bedömningen 

 

1.5 Musik 
 

1.5.1 Paradmomentet 
Detta är en förutbestämd marsch vilken meddelas i tävlingsinbjudan, beslutad av 
arrangerande förening i samråd med SG. Det är arrangörens ansvar att förmedla 
musiken i ljudfilsformat till tävlande föreningar. 

 
1.5.2 Konsertformationsmomentet 
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Det finns ett antal valbara marscher vilka meddelas i tävlingsinbjudan, 
beslutade av arrangerande förening i samråd med SG. Det är arrangörens 
ansvar att förmedla musiken i ljudfilsformat till tävlande föreningar.  

 

1.5.3 Varje tävlande trupp har rätt till musiktest om möjlighet finns. 
 

1.6 Tävlingsyta 

1.6.1 Tävlingsytan är beroende av ort. Meddelas av arrangerande förening vid 
inbjudan. Minimumyta för konsertformationsmomentet är 15*18 m. 

 

1.7 Klädsel 

1.7.1 Truppen skall bära enhetlig uniform, alternativt lika ovandel med tillhörande 
nederdel. Ett moderat bruk av smink är tillåtet. 

 
1.7.2 Medaljer, tjänstgöringsmärken etcetera är tillåtet. 

 
1.7.3 Vid bara ben skall hudfärgade strumpbyxor användas. 

 
1.7.4 Samtliga skall bära samma typ av fotbeklädnad i samma färg. 

 
1.7.5 Synliga tatueringar och piercingar ska döljas under hela tävlingsdagen, med 

hudfärgad tejp. Smycken såsom örhängen, halsband, armband och fotlänk är 
inte tillåtna. Läkeörhängen tejpas över med hudfärgad tejp. Neutral färg på 
naglar. Enhetlig håruppsättning. 

 

1.8 Drillstaven 

1.8.1 Drillstav är det enda tillåtna redskapet och endast en per person. 
 

1.8.2 En standard stav är tillverkad av förkromat stål med tyngder i änden. Tyngderna 
är skyddade av en vit knopp, en större (ball) och en mindre (tip). Längd anpassas 
efter utövaren. 

 
1.8.3 Det är valfritt att tejpa sin stav eller ej. Tejpen får täcka maximalt halva stavens 

synliga längd (den kromade delen mellan knopparna) med utgångspunkt utifrån 
mitten av staven. 

 
Det är tillåtet att applicera tejpen heltäckande inom det godkända området, i 
spiral alternativt randigt med valfri färg. I en trupp skall samtliga tävlande 
använda sig av samma färg och typ av tejpning. 

 

1.9 Programinnehåll 

1.9.1 Varje tävlande trupp deltar i ett paradmoment och ett konsertformationsmoment. 

 

2.0 Startordning 

2.1.1 Startordningen lottas av arrangören av tävlingen. 
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Sektion 3 – Bedömningsreglemente 

 
1. Bedömning 

1.1 Bedömning generellt 

1.1.1 Domare godkända av SG dömer tävlingen och har möjlighet att ge hela eller 
halva poäng. Bedömningen sker i två delmoment, en parad och en 
konsertformation. 

 
Den totala grundpoängen är 40, inkluderad både paraden och 
konsertformationen. Slutpoängen läses upp efter eventuella avdrag. 

 
Två behöriga bisittare räknar avdrag och utför klädkontroll. 

 

1.2 Bedömning Paradmomentet 

1.2.1 Alla drilltrupper skall framföra ett paradmoment. 
 

1.2.2 Paradmomentet utförs till en förutbestämd och godkänd marsch. 
 

1.2.3 Domarna står på olika platser under paraden och bedömer det generella 
intrycket. Domarna har på förhand bestämt under hur lång tid de ska bedöma 
paraden. 

 

1.2.4 Kontinuerlig fotrörelse är obligatorisk. Alla medlemmar måste börja med 
kontinuerlig fotrörelse inom 10 sekunder och alla måste förflytta sig framåt. Halva 
steg, sparkar, formationer med mera får användas så länge truppen förflyttar sig 
framåt. Akrobatik är ej tillåtet. 

 
1.2.5 Paradmomentet poängbedöms från 0-10. 

 
Generellt intryck, max 10 poäng 
Musiktolkning 
Marschunderhållningsvärde 
Marsch och manövrering 
Kroppshållning 
Utförande och precision (linjer etc.) 
Helhetsintryck 
Enhetlighet och samspel 
Enhetligt fotarbete (oavsett om man använder corp step, chair step etc.) 

 

Under det här momentet ges inga avdrag då domarna ej följer truppen under 
hela paraden. 
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1.3 Bedömning Konsertformationsmomentet 

1.3.1 Alla drilltrupper skall framföra ett marschprogram i konsertformation. 
 

1.3.2 Programmet skall framföras till en av de valbara marscherna för 
konsertformationsmomentet. 

 

1.3.3 Kontinuerlig fotrörelse är obligatorisk. Alla medlemmar måste börja med 
kontinuerlig fotrörelse inom 10 sekunder och alla medlemmar måste gå med rätt 
fot under programmet. 

 
1.3.4 Konsertformationsmomentet poängbedöms från 0-30. Poängen fördelas enligt 

följande: 
Innehåll, max 10 poäng 
Variation av rörelse med kropp och stav 
Ripplar 
Svårighetsgrad på kombinationer med kropp och stav 
Hantering av stav under förflyttning 
Exchanges 
Ambidexterity 
Figurationer 

 
Precision och likhet, max 10 poäng 
Likhet i utförande av programmet 
Smidighet och flyt 
Tempo i förhållande till musiken 
Enhetlig kroppshållning 
Synkronisering i kast 
Korrekt marschteknik med kropp och stav 
Samarbete 

 
Generellt intryck, max 10 poäng 
Precision i formationer 
Musiktolkning 
Marschunderhållningsvärde 
Kontinuitet och uppbyggnad av programmet 
Utstrålning och harmoni 
Kontinuerlig fotrörelse 
Marschprogrammets helhetsintryck 

 
1.3.5 Domarna har möjlighet att ge hela och halva poäng 

 

1.3 Avdrag 

Avdrag i konsertformationsmomentet ges för… 
 

1.3.2 Avdrag för fall: -0,5 poäng per tillfälle 
 

1.3.4 Avdrag för tappad stav: -0,5 poäng per tillfälle 

Avdrag ges ej i paradmomentet. 
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1.4 Poänguträkning 

1.4.1 Domarnas poängtal summeras och divideras därefter med antalet domare. 
 

1.4.2 Eventuella avdrag dras från den uträknade grundpoängen punkt 1.4.1. 
 

1.4.3 Den lägsta slutsumma som kan uppnås efter avdrag är 0 poäng. Om man slutar 
på 0 delas inga utmärkelser ut. 

 

1.5 Domare/Bisittare 

1.5.1 Antal domare/tävling 
1 Huvuddomare + minst 1 Poängdomare 

 
1.5.2 Bisittare godkänns efter genomförd och godkänd utbildning och utses till varje 

tävling av arrangör med hjälp av bisittaransvarig. 
 

1.5.3 Bisittarens funktion är att var behjälplig till domarteam genom att räkna och 
protokollföra avdrag samt ansvara för klädkontrollen. Vid meningsskiljaktighet är 
det dock huvuddomare som tar sista beslut i respektive klass. 

 
1.5.4 Antal bisittare/tävling 

2 Bisittare 

 

2. Förklaringar 

2.1 Allmänt 

2.1.1 Ambidexterity: Med uttrycket menas ett allsidigt användande av både höger och 
vänster hand under hela programmet. 

 
2.1.2 Corp step: Traditionella marschsteg 

 
2.1.3 Chair step: Marschsteg i 90 graders vinkel med knä och ben. 

 
2.1.4 Kontinuerlig fotrörelse: Fotarbete som är under ständig rörelse 

 
2.1.5 Rörelser med kroppen skall utföras med korrekt teknik. 


